




WITAJ BOHATERZE!

Tak jesteś bohaterem życia codziennego!, 
ale nawet bohater potrzebuje relaksu. 

Tak samo jak jedzenia i ruchu - potrzebujesz odpoczynku. 
W MERA SPA sprawimy, że łatwiej poradzisz sobie 

z trudami życia codziennego.

ZAPRACOWAŁEŚ NA TO!

Relaks jest naszym naturalnym stanem, ludzie wypoczęci są piękni 
i czują się lekko. Nie traktuj relaksu jak nagrody - to normalna, 

niezbędna i naturalna część naszego życia.
Potrzebujesz go i zasługujesz na to, żeby doświadczać wypoczynku 

w najwyższej jakości.

WIEMY JAK O TO ZADBAĆ, BO TO NASZA PASJA.

Pozwól nam zaopiekować się sobą.
Pozwól oddać się w ręce prawdziwych profesjonalistów-pasjonatów. 

Poświęcimy Ci całą naszą uwagę i czas, przywracając wewnętrzny 
spokój i uwalniając piękno.



MERA  SPA 
PRZYDATNE  INFORMACJE

• Prosimy o przybycie na zabieg ok. 10 min przed jego rozpoczęciem. Jest to czas potrzebny na spokojne wypełnienie karty 
konsultacyjnej, a dla Gości spoza hotelu również na przebranie się i przygotowanie do zabiegu.

• Gości hotelowych prosimy o przybycie do Spa Lounge w szlafroku i kapciach hotelowych.

• Dla gości spoza hotelu przygotowaliśmy szlafrok, kapcie oraz ręcznik. Możesz je odebrać przed zabiegiem w recepcji głównej 
lub w recepcji Mera SPA. Nasi pracownicy poinformują Cię, gdzie się udać w celu przebrania i skorzystania z prysznica.

• Zalecamy krótki prysznic przed przybyciem na zabieg, aby ciało było przygotowane na pielęgnację.

• Prosimy o przybycie do SPA bez kosztowności i biżuterii, o zdjęcie której poprosimy przed zabiegiem. MERA SPA nie ponosi 
odpowiedzialności za zgubione elementy biżuterii i inne cenne rzeczy. Skrytki depozytowe dostępne są w recepcji hotelu bez 
dodatkowych opłat.

• Dbając o aurę relaksu i spokoju, uprzejmie prosimy, aby telefony komórkowe zostały wyłączone lub wyciszone 
przed wejściem do Mera SPA.

• Do korzystania z pełnego wachlarza zabiegów zapraszamy Gości w wieku powyżej 16 lat.

• Dzieciom w wieku od 3 lat i nastolatkom polecamy zabiegi przygotowane specjalnie dla nich, z których mogą korzystać za 
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

• Prosimy o niewnoszenie i niekonsumowanie alkoholu przed lub w trakcie wizyty w Mera SPA.



CEREMONIE MERY
   Najwyższy poziom pielęgnacji. 

          Rytuały, podczas których 
                   zadbamy o Twoje ciało 

od stóp po czubek głowy.



Rytuał ten to wyjątkowy zestaw luksusowych chwil emanujących pozytywną energią emitowaną przez bursztyny zwane Złotem 
Bałtyku. Ekskluzywne preparaty z linii Mera Amber Cosmetics wykazują działanie głęboko nawilżające, odżywcze i ujędrniające. 
Peeling Bursztynowy wygładza skórę, maska z ekstraktem z bursztynu doskonale ją nawilża. Masaż z użyciem bursztynów 
zwiększa przepływ tlenu we krwi, w wyniku czego następuje wzrost energii, poprawia się zdolność koncentracji i polepsza 
samopoczucie. Wszystko to za sprawą wpływu emitowanych przez bursztyny jonów ujemnych na ciało. Masaż twarzy 
bursztynami harmonizuje i głęboko wycisza umysł. Zapraszamy do skosztowania jedynej w swoim rodzaju pielęgnacji 
przyprawionej szczyptą bursztynowej energii… By MERA AMBER

 
CEREMONIA BLASK BURSZTYNU

Wakacje nad morzem w Sopockim kurorcie. Wyjątkowa ceremonia pozwalająca odpocząć od zgiełku i zagrożeń miejskiego 
życia. Rytuał korzystający ze składników pochodzenia morskiego. Ceremonia składa się z solnego peelingu całego ciała, maski 
ze spiruliną i algami, masażu Maderotherapy inspirowanego tradycjami chińską i kolumbijską oraz pielęgnacji twarzy. Całość została 
skomponowana tak, by zmniejszyć szkodliwość zanieczyszczeń jakie niesie za sobą życie w mieście. By SCENS

 
CEREMONIA BIO MARINE

CEREMONIECEREMONIE
MERYMERY

120 MIN. 590 PLN 

120 MIN. 590 PLN 

Wspaniały, wyciszający rytuał na bazie produktów z olejkami z baobabu, lawendy i bergamotki oraz ekstraktów z hibiskusa. 
Ten rytuał składający się z masażu ciała i pielęgnacji twarzy intensywnie nawilża i odżywia skórę oraz pobudza wszystkie 
zmysły, dodając sił witalnych i przywracając dobre samopoczucie. By SCENS

 
CEREMONIA ORGANIC & VEGAN  

90 MIN. 480 PLN 



PIELĘGNACJA CIAŁAPIELĘGNACJA CIAŁA
SCENS - z miłości do natury. 100% naturalny, 100% wegański.

   Jesteśmy przekonani o wielkiej mocy kwiatów i roślin, jednocześnie 
       jesteśmy miłośnikami zwierząt, dlatego wszystkie nasze produkty 

są wolne od składników pochodzenia zwierzęcego.



Procedura zabiegowa, obejmująca aplikację specjalistycznych bandaży nasączonych bardzo silnie działającymi składnikami 
aktywnymi, gwarantuje osiągnięcie rewelacyjnego efektu. Pielęgnacja zawierająca dodatkowo peeling oraz ujędrniający 
lub drenujący masaż, zapewniające rezultat w postaci doskonałego nawilżenia i ujędrnienia skóry już po pierwszym zabiegu. 
Wykonanie serii odpowiednio dobranych zabiegów oraz stosowanie zaleconej pielęgnacji domowej pozwala na osiągniecie 
efektu ujędrnienia, uelastycznienia, wyszczuplenia, redukcji cellulitu lub efektu detoksykującego. By AROSHA

 
OTULONE PIĘKNO 90 MIN. 430 PLN 

Rokitnikowe SuperLove to peeling solny połączony z maską i masażem całego ciała.  Doskonały jako odskocznia od stresów 
codziennego świata, idealny dla par, które poszukują chwili tylko dla siebie. Rytuał, który wykonywany jest na pierwszych 
polskich, w pełni naturalnych i wegańskich kosmetykach, bazujących na oleju z rokitnika,  który posiada wyjątkowe właściwości 
odmładzające i regenerujące skórę. Olej z rokitnika to młodość i zdrowie zamknięte w naturze. By Fito Spa

 
ROKITNIKOWE SUPERLOVE 90 MIN. 430 PLN 

Modelujący zabieg na ciało zaprojektowany, by wspomóc drenaż i redukcję cellulitu. Ten wysoko efektywny zabieg na ciało 
głęboko nawilża, pozwala wymodelować sylwetkę oraz zapobiega zatrzymywaniu się wody w organizmie. Efekt uzyskujemy 
dzięki połączeniu peelingu solnego, specjalistycznego masażu Maderotherapy oraz okładu na ciało, bogatego w wodorosty 
i spirulinę. By SCENS

 
BIO DETOX 80 MIN. 430 PLN 

Intensywnie ujędrniający zabieg na ciało, składający się z peelingu solnego, maski i masażu. Terapia pełna składników 
aktywnych takich jak pomarańcza, marchew i imbir, które ujędrniają i poprawiają elastyczność skóry. Efekt wzmocniony jest 
dzięki specjalnym technikom masażu Maderotherapy. By SCENS

 
BIO FIRMING 80 MIN. 430 PLN 

Doskonale gładka skóra w zaledwie parę chwil. Intensywny peeling całego ciała połączony z odżywczym olejem to 
obowiązkowy rytuał niezbędny dla zachowania jędrnej i wygładzonej skóry o każdej porze roku. By SCENS

 
SATYNOWE FALE 30 MIN. 230 PLN 

PIELĘGNACJA CIAŁAPIELĘGNACJA CIAŁA



SZYBKIE ODPRĘŻENIE

    Skondensowane chwile relaksu i przyjemności.
Poświęcimy ci całą naszą uwagę do ostatniej minuty.



SZYBKIE ODPRĘŻENIESZYBKIE ODPRĘŻENIE

W tym masażu połączono techniki masażu klasycznego z elementami masażu relaksacyjnego, co ma na celu rozluźnienie 
spiętych i obolałych mięśni przykręgosłupowych oraz karku. Miejsca te stanowią barometr stresu i sprawiając ból, powodują 
dyskomfort. Masaż polecany również dla kobiet w ciąży (po 12 tygodniu).

 
MASAŻ PLECÓW 30 MIN. 220 PLN 

Dzięki dużej ilości receptorów skóra naszej głowy jest bardzo podatna na dotyk. Pewne ręce naszych terapeutów delikatnie 
przeprowadzą cię przez różne etapy relaksacji aż do osiągniecia jej najwyższego poziomu. Masaż wykonywany jest na czystym 
oleju awokado, który ma zbawienne właściwości dla skóry i włosów. 
Masaż polecany również dla kobiet w ciąży (po 12 tygodniu).

 
MASAŻ GŁOWY 30 MIN. 220 PLN 

Stopy i nogi są naszym fundamentem. Przez większość życia utrzymują ciężar całego ciała, przenoszą nas z miejsca na miejsce. 
Stopy odgrywają bardzo ważną rolę w profilaktyce zdrowotnej, ponieważ stanowią mapę ciała. Pozwólmy im odetchnąć 
i poddajmy je pielęgnacyjnemu masażowi, który przyniesie relaks i ukojenie. 
Masaż polecany również dla kobiet w ciąży (po 12 tygodniu).

 
MASAŻ STÓP 30 MIN. 220 PLN 

Pielęgnację rozpoczyna delikatny demakijaż. Ciepłe myjki otulają twarz i dają poczucie niezwykłej przyjemności. Masaż jest 
autorską kombinacją pełnych, głębokich ruchów dłoni terapeuty, punktowych ucisków i głęboko rozluźniających rozciągań 
karku. Aby docenić tę drogę do relaksu, należy chociaż raz nią pójść… 
Masaż polecany również dla kobiet w ciąży (po 12 tygodniu).

 
MASAŻ TWARZY 30 MIN. 220 PLN 

Opracowany przez szkoleniowców Mera Spa - intensywnie liftingujący. Połączenie technik masażu Kobido i esencji technik 
liftingujących gwarantuje doskonały efekt bez konieczności uciekania się do inwazyjnej medycyny estetycznej.
Masaż polecany również dla kobiet w ciąży (po 12 tygodniu).

 
LIFTINGUJĄCY MASAŻ TWARZY 40 MIN. 260 PLN 



M A S A Ż E

 MERA SPA 
                          zawsze jesteś tu mile widziany 

        – przychodź kiedy tylko poczujesz potrzebę.



Ta relaksująca i jednocześnie witalizująca terapia obejmująca masaż całego ciała pomaga zwalczać zmęczenie, prowadzi do 
równowagi ciała oraz rozluźnia spięte mięśnie. Luksusowy olej ze słodkich migdałów stosowany w tym masażu głęboko 
nawilża i odżywia skórę.

 
MERA CLASSIC 60 MIN. 310 PLN 

Ten godzinny masaż całego ciała to doskonała chwila wytchnienia dla osób żyjących w ciągłym stresie. Połączenie naturalnych 
olei z głębokimi ruchami terapeuty, skutecznie zdejmuje stres i napięcia nagromadzone w całym ciele. Masaż obejmuje 
również twarz oraz głowę.

 
MERA RELAX 60 MIN. 290 PLN 

Wyjątkowa technika tego masażu inspirowana jest sztuką masaży orientalnych. Masaż opiera się na powolnych długich ruchach 
terapeuty i rozciąganiu. Jego atutem jest zastosowanie elementów jogi pasywnej. Dodatek naturalnych olejków eterycznych ma 
dobroczynny wpływ na nasze ciało i umysł.

 
MERA AROMA 60 MIN. 300 PLN 

Ta terapia łączy techniki masażu relaksacyjnego wykonywanego na bazie ciepłego olejku oraz masażu z użyciem podgrzanych 
kamieni bazaltowych. Dotyk ciepłych kamieni wulkanicznych ma zbawienne działanie na spięte w wyniku codziennego stresu 
mięśnie.

 
MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI 75 MIN. 350 PLN 

Rytuał rozpoczyna masaż stóp z elementami refleksoterapii. Masaż całego ciała z wykorzystaniem bursztynów, na bazie 
opalizującego złotymi drobinkami Mera Amber Body Butter. Nie tylko napełnia pozytywną energią, ale także rozświetla skórę 
i pozostawia na niej zmysłowy zapach. Stres oraz dolegliwości cywilizacyjne zostają zredukowane, a ciało ukojone i głęboko 
zrelaksowane. By MERA AMBER

 
MERA AMBER 75 MIN. 320 PLN 



Esencja przyjemności. Rytuał łączący w sobie dwa najprzyjemniejsze masaże. Całość rozpoczyna się peelingiem i obmyciem 
stóp. Po nałożeniu bursztynowej maski na stopy, terapeuta wykonuje masaż głowy. Olej używany podczas tego zabiegu od lat 
znany jest jako doskonały kosmetyk pielęgnujący skórę i włosy. Ceremonię kończy głęboko relaksujący masaż stóp z użyciem 
masła bursztynowego. By MERA SPA

 
MASAŻ GŁOWY I STÓP 60 MIN. 290 PLN 

Masaż jest wykonywany w specjalnie opracowanych pozycjach, zapewniających komfort i bezpieczeństwo. Skupia się on na 
rozluźnieniu mięśni, które w trakcie ciąży są szczególnie obciążone, co może powodować dyskomfort i ból. Pomaga również 
minimalizować dolegliwości związane z opuchnięciami dłoni i nóg. Jednocześnie, dzięki troskliwej i profesjonalnej opiece, masaż 
niesie harmonię myśli i napełnia mocą pozytywnej energii. Do masażu wykorzystujemy szlachetny olej ze słodkich migdałów.

 
MASAŻ DLA KOBIET W CIĄŻY  (PO 12 TYGODNIU) 75 MIN. 350 PLN 

 
DOPASUJ MASAŻ DO SWOICH POTRZEB:

20 MIN. 105 PLN 

 
MASZ OCHOTĘ NA DŁUŻSZY RELAKS?

CUKROWY PEELING CAŁEGO CIAŁA PRZED MASAŻEM 
pozwoli skórze w pełni skorzystać z dobrodzejstw zawartych w naszych olejach, balsamach i kremach do masażu 

MASAŻ GŁOWY
MASAŻ PLECÓW 
MASAŻ STÓP
MASAŻ TWARZY 
RYTUAŁ KĄPIELOWY (KĄPIEL + PEELING)

WYDŁUŻ SWÓJ MASAŻ O: 

20 MIN. 90 PLN 

20 MIN. 90 PLN 

20 MIN. 90 PLN 

20 MIN. 90 PLN 

40 MIN. 150 PLN 

Bezbolesny, relaksujący masaż. Odpowiednio zastosowany ucisk usprawnia krążenie limfy, pozwala pozbyć się toksyn oraz 
przywraca prawidłowy metabolizm. Wskazaniami do masażu limfatycznego są cellulit wodny, obrzęki limfatyczne, zastoje 
wodne oraz uczucie obrzmienia tzw. ,,ciężkie nogi’’. 

 
MASAŻ LIMFATYCZNY 50 MIN. 290 PLN 



VOUCHERY MERA SPA TO POMYSŁ 
NA PREZENT Z KAŻDEJ OKAZJI.

Proponujemy vouchery na konkretny 
zabieg/zabiegi lub vouchery wartościowe 

na dowolną kwotę do wykorzystania 
na usługi MERA SPA. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji 
lub zakupu voucherów, prosimy o kontakt 

z recepcją MERA SPA. tel. +48 58 766 60 80 
lub numer wewnętrzny przy połączeniu z pokoju 

hotelowego: 6080 email: spa@mera-spa.com

Voucher podarunkowy do MERA SPA 
to sposób na prezent idealny. 

Urodziny, rocznica, ukończenie studiów, 
ślub, podarunek dla ukochanej osoby 

lub sposób na powiedzenie 
komuś „dziękuję”.

VOUCHERVOUCHER
PODARUNKOWYPODARUNKOWY

OFERTYOFERTY
SPECJALNESPECJALNE

SPA SPECIALITES
• Oferta specjalna (20% rabatu)
• Spa Party
• Oferty sezonowe
• Specjalne Spa Menu dla konferencji 

i eventów (nawet do 100 osób)

POBYTOWE 
PAKIETY SPA
• Romantyczne, rodzinne, relaksujące
• Specjalne oferty sezonowe

AKTYWNOŚCI 
MERA FIT
• Aqua Aerobic
• Nordic Walking
• Joga
• Lekcje pływania
• Morsowanie
• Pilates

Szczegóły ofert dostępne są 
na www.mera-spa.com

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, 
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.



PIELĘGNACJA TWARZY
Maria Galland Paris – Piękno to połączenie energii, precyzji i harmonii.

   Skuteczne techniki, innowacyjne formuły, spersonalizowana 
                            i efektywna pielęgnacja.



 MERA BEAUTY

 
Wydobądź swoje naturalne piękno podczas tego 
relaksującego zabiegu pielęgnacyjnego i ciesz się głęboko 
odżywioną skórą. Polecany również dla kobiet w ciąży 
(po 12 tygodniu).

PIELĘGNACJA TWARZYPIELĘGNACJA TWARZY
50 MIN. 320 PLN 

ELIXIR REPAIR 

 
Regenerujący zabieg, idealny dla skóry suchej, zniszczonej, 
narażonej na negatywne działanie czynników zew-
nętrznych. Dzięki połączeniu bogatego w drogocenne 
oleje L'ELIXIR, maski balsamicznej LEMASQUE ULTRA 
RICHE na bazie owocowych wosków i olejów oraz 
ekskluzywnego masażu, skóra staje się bardziej dotleniona, 
odzyskuje blask i komfort. 
By SCENS

75 MIN. 580 PLN 

LIFT EXPERT

 
Dojrzała skóra to skóra piękna, wymaga jednak specjalistycz-
nych działań. LIFT EXPERT błyskawicznie ujędrnia ją i na 
nowo definiuje kontury twarzy. Masaż liftingujący łączy 
techniki głębokiego masażu oraz ruchy anti-aging aby 
natychmiast, zwiększyć jędrność skóry i pobudzić aktywność 
komórek. Wysoce zaawansowane składniki aktywne AGE 
CONTROL MG COMPLEX wypełniają i wygładzają 
zmarszczki, nadając skórze witalność i uwalniając jej piękno.

75 MIN. 580 PLN 

LUMIN'ECLAT

 
Zabieg dla skóry z pierwszymi oznakami starzenia. 
Pielęgnacja twarzy wydobywająca blask twojej skóry, 
likwiduje pierwsze zmarszczki i wyrównuje koloryt. Dzięki 
zastosowaniu wysokowydajnej maski i specjalistycznego 
masażu, skóra odzyskuje jędrność i gładkość, a spojrzenie 
uzyskuje świeżość. By Maria Galland

75 MIN. RUM=mik=

ETERNAL YOUTH

 
Esencja młodości – wysoka koncentracja regenerujących, 
odmładzających składników aktywnych zapewnia pełną 
ochronę antyoksydacyjną i odżywienie niezbędne do przy-
wrócenia skórze elastyczności i ujędrnienia.  W zabiegu 
stosowana jest specjalistyczna maska dobierana w zależ-
ności od potrzeb skóry twarzy. By SCENS

75 MIN. 580 PLN 

 
WZMOCNIJ EFEKT PIELĘGNACJI 
I DOSTOSUJ JĄ DO SWOICH 
POTRZEB POPRZEZ: 

  PIELĘGNACJĘ OKOLIC OKA

 
RYTUAŁ OCZYSZCZAJĄCY 

120 PLN 15 MIN.

90 PLN 15 MIN.



M  Ę  S  K  I  E      S  P  A 
Schludny, zadbany, zrelaksowany.



Głęboki masaż pleców niwelujący oznaki stresu. Idealny dla ludzi prowadzących aktywny styl życia. Całość zaczyna się 
rozgrzaniem mięśni, by następnie po etapie rozciągania przejść do ucisków inspirowanych masażem tajskim.

 
ANTI-STRESS ACTION 

MĘSKIEMĘSKIE
SPASPA

40 MIN. 260 PLN 

Oczyszczająco – detoksykująca pielęgnacja twarzy skomponowana tak, by sprostać wyjątkowym potrzebom męskiej skóry. 
Kwintesencja relaksu w męskim wydaniu. Skóra uzyskuje energie i witalność, jest rozjaśniona i ujędrniona. Przystojność 
w pigułce. By Maria Galland

 
NOWE OBLICZE

50 MIN. 350 PLN 

Pielęgnacja dla tych, którzy dbają o ciało i o kondycję skóry. Intensywny peeling solny pomaga pozbyć się martwej warstwy 
naskórka oraz pobudza ją do wytworzenia nowych komórek. Całość kończy rozluźniający masaż karku i szyi z użyciem oleju o 
właściwościach silnie relaksujących. By SCENS

 
MĘSKIE CHWILE 

40 MIN. 270 PLN 



DLA DZIECI I NASTOLATKÓW
Dla najmłodszych i tych starszych. 

       Naszych najbardziej wymagających Gości :)



Pielęgnacja twarzy dla nastolatków. Delikatne formuły kosmetyków wykorzystywanych w zabiegu gwarantują bezpieczeństwo 
jego stosowania dla młodej skóry. Pielęgnację rozpoczyna peeling, następnie aplikowane jest odpowiednie serum oraz maska. 
Na zakończenie terapeutka wykonuje relaksujący masaż twarzy.  Sugerowany wiek 12-17 lat.

 
SUPER TEEN 40 MIN. 260 PLN 

DLA DZIECI DLA DZIECI 
I NASTOLATKÓWI NASTOLATKÓW

Specjalnie przygotowana kąpiel z ogromną ilością piany sprawi nie lada frajdę każdemu dziecku. Zanurz się w historie 
opowiadane przez terapeutów i wygrywaj w grach, które wymyślą. Specjalnie dla grzecznych dzieci z gęstej piany wynurzy się 
niespodzianka! Sugerowany wiek 2-6 lat.

 
PRZYGODA W PIANIE 20 MIN. 130 PLN 

Prawdziwa gratka dla wszystkich łasuchów! Być całym w czekoladzie – które dziecko o tym nie marzy? Słodka maska i masaż 
sprawią, że będziecie niczym chodząca czekoladka. A to wszystko w atmosferze wesołej zabawy i śmiechu.
Sugerowany wiek 5-12 lat.

 
CZEKOLADOWE SZALEŃSTWO 30 MIN. 190 PLN 

Masaż zaprojektowany tak, aby zrelaksować mięśnie spięte w wyniku stresu lub dużej aktywności “młodych dorosłych”. 
Doskonały zastrzyk energii przed ważnym egzaminem lub chwila zapomnienia po nim. Idealny także dla aktywnych sportowo 
młodych mężczyzn i kobiet.  Zapraszamy naszych Gości na szczyptę relaksu,  rozpieszczanie zmysłów i doenergetyzowanie.
Sugerowany wiek 11-17 lat.

 
OWOCOWY MASAŻ PLECÓW 20 MIN. 180 PLN 

Ta terapia łączy techniki masażu relaksacyjnego wykonywanego na bazie ciepłego olejku oraz masażu z użyciem lekko 
podgrzanych kamieni bazaltowych. Dotyk ciepłych kamieni wulkanicznych ma zbawienne działanie dla narażonych na 
młodzieńcze szaleństwa mięśnie. Sugerowany wiek 12-17 lat.

 
MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI DLA NASTOLATKÓW 40 MIN. 260 PLN 



P A K I E T Y    D A Y    S P A 



KAŻDY PAKIET DAY SPA ZAWIERA:
• Cudowne chwile relaksu w morskim klimacie
• Możliwość całodniowego korzystania ze strefy basenów i saun
• Profesjonalną poradę dotyczącą pielęgnacji SPA oraz domowej
• Szlafrok, ręcznik oraz jednorazowe klapki podczas 

wizyty w MERA SPA
• Chwile odpoczynku przy filiżance herbaty lub szklance 

„SPA water” w pokoju relaksu z widokiem na morze.

PAKIETYPAKIETY
DAY SPADAY SPA

WARTO WIEDZIEĆ

REZERWACJE
Zalecamy dokonywanie rezerwacji zabiegów z wyprzedzeniem, aby dać Ci pewność, że będziesz mógł cieszyć się nimi w dogodnym dla Ciebie terminie. 
Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z recepcją MERA SPA, gdzie nasi specjaliści chętnie pomogą w wyborze zabiegów najlepiej dostosowanych do 
Twoich potrzeb. Zarezerwuj swoje chwile w klimacie SPA, kontaktując się z naszą recepcją: tel. +48 58 766 60 80 lub wewnętrzny numer wybierany 
z Twojego pokoju: 6080 lub mail: spa@mera-spa.com Sprawdź również najnowszą ofertę pakietów SPA na www.mera-spa.com. Pamiętaj o naszej 
wyjątkowej propozycji Nieograniczonego Relaksu: Przy rezerwacji dowolnego zabiegu otrzymujesz możliwość całodziennego relaksu 
w strefie basenów i saun za jedyne 50 zł w dniu zabiegu. Twój komfort i bezpieczeństwo pielęgnacji są naszymi priorytetami i dlatego prosimy 
o poinformowanie recepcjonisty SPA w momencie dokonywania rezerwacji o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, przebytych operacjach czy 
zabiegach oraz alergiach. Prosimy również o informację na temat ciąży.

 
Cukrowy peeling ciała • MERA RELAX - masaż całego ciała
MERA BEAUTY – relaksująca pielęgnacja twarzy 

IDEALNY DZIEŃ W SPA

CZAS ZABIEGÓW:  OK. 2:10 H
  TYLKO 640 PLN ZAMIAST 765 PLNOFERTA SPECJALNA (Pon.-Czw):

  TYLKO 670 PLN ZAMIAST 765 PLNOFERTA SPECJALNA (Pt.-Nd.):

 
Peeling cukrowy dla dwojga  •  Masaż relaksujący dla dwojga

 OK. 1:20 HCZAS ZABIEGÓW: 
  TYLKO 720 PLN ZAMIAST 890 PLNOFERTA SPECJALNA (Pon.-Czw):

  TYLKO 760 PLN ZAMIAST 890 PLNOFERTA SPECJALNA (Pt.-Nd.):

MERA DUO



CZAS ZABIEGÓW:  OK. 0:40 H
  TYLKO 250 PLN ZAMIAST 310 PLNOFERTA SPECJALNA (Pon.-Czw):  

  TYLKO 270 PLN ZAMIAST 310 PLNOFERTA SPECJALNA (Pt.-Nd.):

PAUZA
Szybkie odprężenie – masaż pleców i karku

 
Masaż pleców dla dwojga  •  Pielęgnacja twarzy dla dwojga

CZAS ZABIEGÓW:  OK. 1:10 H
  TYLKO 860 PLN ZAMIAST 1060 PLNOFERTA SPECJALNA (Pon.-Czw):

  TYLKO 920 PLN ZAMIAST 1060 PLNOFERTA SPECJALNA (Pt.-Nd.):

MAMA I CÓRKA

PRZYJAŹŃ 
Peeling cukrowy dla dwojga  •  Masaż pleców dla dwojga

CZAS ZABIEGÓW:  OK. 0:50 H
  TYLKO 600 PLN ZAMIAST 750 PLNOFERTA SPECJALNA (Pon.-Czw):

  TYLKO 640 PLN ZAMIAST 750 PLNOFERTA SPECJALNA (Pt.-Nd.):

*RELAKSUJĄC SIĘ W NASZYM MERA SPA PODCZAS PAKIETÓW DAY SPA 
OTRZYMUJESZ ZNIŻKĘ 15% NA CAŁY ASORTYMENT W NASZEJ RESTAURACJI

REZYGNACJE
Rozumiemy, że zdarzają się sytuacje zmuszające do zmiany planów. Ponieważ czas w SPA jest rezerwowany specjalnie dla Ciebie, prosimy 
o poinformowanie nas o rezygnacji z zarezerwowanego zabiegu na co najmniej 3 godziny przed jego planowanym rozpoczęciem. Jeśli powyższe 
warunki nie zostaną spełnione, poprosimy Cię o uregulowanie płatności w wysokości 50% ceny zarezerwowanych zabiegów. W przypadku rezerwacji 
grupowych (5 i więcej osób) prosimy o taką informację minimum 24 godziny wcześniej. Jeśli nie otrzymamy informacji o zmianie rezerwacji, 
obciążymy Państwa 60% ceny zarezerwowanych zabiegów.

DOMOWE SPA
Aby przedłużyć i dopełnić efekt pielęgnacji w MERA SPA, zapewniamy Ci możliwość zakupu produktów, dzięki którym możesz kontynuować terapię SPA 
w domu. Rekomendacja terapeuty dotycząca sposobu pielęgnacji oraz kosmetyków, które najlepiej odpowiadają potrzebom Twojej skóry jest bezpłatna 
i stanowi część Twojej pielęgnacji w MERA SPA.



81-731 Sopot
Bitwy pod Płowcami 59 
tel.: +48 58 766 60 80

e-mail: spa@mera-spa.com 
www.mera-spa.com 012023

Wejdź na www.mera-spa.com i dołącz do naszej listy mailingowej, 
aby być pierwszym, który dowie się o ofertach sezonowych, 
wszelkich promocjach oraz dodatkowych atrakcjach w MERA SPA.

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE


